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 มทร.ธัญบุรี จัดประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย การจัดการศึกษารูปแบบ 
‘ซดีีไอโอ’ ยกระดบัการเรยีนการสอนและนวัตกรรมทางการจดัการศึกษา สรา้ง
บัณฑิตมืออาชีพสู่โลกการทำางาน
 รศ.ดร.ประเสรฐิ  ปิน่ปฐมรฐั อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (มทร.) 
ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติจาก CDIO World-
wide INITIATIVE-Asian Region ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย 
‘2017 CDIO Asian Regional Meeting’ โดยร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะ กรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณาจารย์ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาการปฏิรูปการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการจัดการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ (CDIO-based 
Education) รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาต่าง ๆ จากวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สงัคมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์ตลอดจนศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาการ
ศึกษา อีกทั้งนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Start-up) และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมใน
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 
 “ในประเทศไทยมีเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ทีเ่ขา้รว่มเปน็สมาชกิ CDIO™ INITIATIVE ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2557 และ 2559 ตามลำาดับ และได้นำาแนวคิดในการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เข้าร่วมเป็นสมาชิก
และมีการประยุกต์ใช้การจัดการศึกษา ในศาสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย สำาหรับการประชุมในครั้งน้ีได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศเพือ่แลกเปลีย่นองคค์วามรู ้สรา้งเครอืข่ายในการปฏริปูสถาบัน
อุดมศึกษาไทยและนำาไปสู่การปฏิบัติต่อไป และได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำาปาทอง 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม 2017 CDIO Asian 
Regional Meeting” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว
 ดา้น รศ.ดร.ณฐา คปุตัษเฐยีร ผู้อำานวยการกองยทุธศาสตรต์า่งประเทศ มทร.
ธัญบุรี และ CDIO Leader & Collaborator ประเทศไทย อธิบายว่า การจัดการศึกษา
แบบซดีีไอโอเปน็แนวคดิการจดัการศกึษา ซึง่ไดร้บัการพฒันามาจากคณาจารยผ์ูท้รงคณุวฒุิ

จาก 4 สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ Chalmers University of Technology, KTH Royal 
Institute of Technology, Linkoping University ประเทศสวเีดน และ Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใกล้เคียง
วิชาชีพวิศวกรมากที่สุด ซึ่งพบว่าบริบทของการทำางานวิชาชีพวิศวกร ได้แก่ การรับรู้ปัญหา
จรงิจากผูใ้ช ้(Conceive) การออกแบบหรอืหาแนวทางการแกป้ญัหา (Design) การสรา้ง การ
ผลติ และการประยกุตใ์ช้ (Implement) และการนำาไปใช้ดำาเนนิงานจริง (Operate) หรอืทีเ่รยีก
ยอ่ ๆ  วา่ CDIO  ซึง่ไดร้บัการยอมรบัและถกูนำาไปใชใ้นแวดวงการศกึษาทางวศิวกรรมศาสตร์
และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในโลกสากล โดยมีองค์กรกลางในช่ือ CDIO 
Worldwide INITIATIVE ดำาเนินการ ปัจจุบันมีสมาชิกในฐานะ Collaborator จำานวน 130 
สถาบันทั่วโลก ซึ่ง มทร.ธัญบุรี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
นำาการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ มาประยุกต์ใช้ระดับรายวิชา ระดับหลักสูตร จนถึงการ
เปลี่ยนแปลงระดับสถาบัน ซึ่งพบว่าเป็นกรอบแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการผลิต
บัณฑิตสำาหรับโลกยุคศตวรรษที่ 21
 รศ.ดร.ณฐา อธิบายอีกว่า มทร.ธัญบุรี ให้ความสำาคัญต่อการจัดการศึกษาแบบ
ซีดีไอโอ เพราะเป็นกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้ความรู้ การเตรียมความ
ชำานาญ พร้อมด้วยทัศนคติและเจตคติแก่ผู้เรียน ทั้งยังตอบโจทย์ผู้บริหารการศึกษา และผู้
สอนในการสรา้งบณัฑติใหม้คีณุสมบตัติามทีส่ถานประกอบการตอ้งการ เนน้ทกัษะด้านการ
สือ่สาร การคดิ และการทำางานเปน็ทมี เพือ่สรา้งบัณฑิตนกัปฏบัิตมืิออาชพีทีจ่บออกไปแลว้
สามารถทำางานในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 สิ่งท่ีได้จากการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้นอกจากเสริมสร้างความรู้เข้าใจ
อันนำาไปสู่แนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมเก่ียวกับซีดีไอโอแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการในอนาคต เพื่อการพัฒนาบัณฑิต
ของประเทศสู่โลกการทำางานตอ่ไป ผูส้นใจสามารถตดิตามข่าวสาร CDIO มทร.ธญับุรี 
ได้ที่ www.cdio.rmutt.ac.th หรือทาง facebook.com/cdiothailand 

ดร.สุภัทร   จำาปาทอง 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียรผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด 
รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพประชุมภูมิภาคเอเชีย 2017 
การจัดการศึกษาแบบ ‘ซีดีไอโอ’
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 นักวิจัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี โชว์ไอเดียสุดล้ำา วิจัยและพัฒนาเรือ

ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำาหรับเก็บผักตบชวา สามารถเก็บผักตบชวาได้สูงสุด

ชั่วโมงละ 1 ตัน ทำางานติดต่อกันได้ 5 ชั่วโมงต่อวัน นักวิจัยเผย นำาเรือเข้า

ร่วมโครงการประชารัฐเก็บผักตบชวา ให้ผลดีเยี่ยม เตรียมต่อยอดพัฒนาใบมีด 

และสายพานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 นายวิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตนได้วิจัยและพัฒนาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

สำาหรับเก็บผักตบชวาขึ้น โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใช้เวลา 1 ปีเต็มในการพัฒนาเรือดังกล่าวจนแล้ว

เสร็จสมบูรณ์

 นายวมิลกลา่วตอ่ไปว่า ตนออกแบบเรอืดงักลา่วโดยเลอืกใชว้สัดุอปุกรณ์

ที่มีคุณภาพ สามารถจัดหาได้ง่ายในประเทศไทยและราคาประหยัด ลักษณะโดย

คร่าว ๆ  ของเรือคือ ใช้ทุ่นเหล็กลอยน้ำาทรงกระบอกความยาว 10 เมตร เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1 เมตร จำานวน 2 ท่อนเป็นโครงสร้างเรือ ด้านหน้าติดตั้งชุดตัดผักตบ

ชวา ในตำาแหน่งระหว่างกลางของทุ่นเหล็กทั้งสอง สามารถปรับระยะสูงต่ำาและ

มุมก้มเงยได้ ด้านล่างติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3,000 วัตต์ เพื่อขับแกนหมุน

ของใบมีด ปรับความเร็วการหมุนใบมีดได้ด้วยชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ด้าน

บนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 16 แผง ทำาหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์                   

น้ำาหนักลำาเรือประมาณ 5,000 กิโลกรัม

 นักวิจัย มรส. ยังกล่าวอีกว่า ผักตบชวาจะถูกใบมีดตัดขาดเป็นท่อน ๆ  

ก่อนที่สายพานลำาเลียง 2 ชุดจะทำาหน้าที่ลำาเลียงผักตบชวาที่ถูกตัดขึ้นมาไว้บน

ลำาเรอื จากการทดลองพบวา่เรอืไฟฟา้สามารถเก็บผกัตบชวาไดไ้มต่่ำากวา่ 1 ตนั

ต่อชั่วโมง ความเร็วของเรือสูงสุดมากกว่า 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถ

ปฏิบัติงานแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวัน

 “เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2560 ผมได้นำาเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เข้าร่วม

โครงการประชารัฐร่วมใจกำาจัดผักตบชวาตามนโยบายรัฐบาล ณ บึงขุนทะเล 

ตำาบลขุนทะเล อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ผลน่าพอใจเป็นอย่างมาก 

ซึ่งเรือดังกล่าวยังพัฒนาต่อไปได้อีก โดยผมมีแผนจะปรับปรุงชุดใบมีดตัดผัก          

ตบชวาและชดุสายพานลำาเลียงใหท้ำางานมปีระสทิธภิาพมากขึน้” นายวมิล กลา่ว

 สำาหรับนายวิมล พรหมแช่ม สำาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสำาเร็จ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีปจัจุบนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาเทคโนโลยไีฟฟา้

อตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์านี

นักวิจัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ โชว์ไอเดียล้ำา

สร้างเรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา
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ม.มหาสารคาม ลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
“สารสกัดตรีผลาและกรรมวิธีการผลิต”

 
 
 เมื่อเร็ว ๆ  นี้  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด  
“พิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำากัด” จำานวน 1 ผลงาน คือ “สารสกัดตรีผลาและ
กรรมวิธีการผลิต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ อาจารย์ศุภชัย  วัฒนางกูร รองประธานคณะกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จำากัด และคุณณัฐพล จรัสสุริยพงษ์ กรรการบริหารบริษัท บริษัท ดีโอดี  ไบโอเทค จำากัด เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการนำาทรัพย์สินทางปัญญา หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  อันจะเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร รินทอง อาจารย์นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตรีผลาเป็นพิกัดยาที่มีการใช้ในการรักษาแบบ
แพทย์แผนไทย ประกอบด้วย ส่วนผลของสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ สมอไทย (Terminalia Chebula Retz., Combretaceae) สมอพิเภก (T.Belerica (Gaertn.) Roxb.) และมะขามป้อม              
(Phyllanthus emblica Linn., Euphorbiaceae) มีสรรพคุณปรับสมดุลธาตุช่วยล้างพิษออกจากระบบต่างๆ ภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และระบบน้ำา
เหลือง รายงานการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาทั้งการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่าตรีผลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แก้ท้องผูก ต้านเซลล์มะเล็ง กระตุ้นการทำางาน
ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและลดระดับไขมันในเลือด เป็นต้น
  จากผลการวิจัยเห็นว่าตำารับตรีผลามีผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม การรับประทานสมุนไพรตรีผลาในรูปผงแห้งเพื่อให้
เกิดผลดตีอ่รา่งกายขอ้บง่ใชจ้ำาเปน็ตอ้งรบัประทานในปรมิาณมากและผู้บรโิภคเกดิความยอมรบัตอ่ผลติภณัฑน์อ้ย การประดษิฐต์รผีลาในรปูแบบสารสกดัทีม่ปีรมิาณสารสำาคญัสงู จึง
ช่วยให้ปริมาณผงยาที่ต้องรับประทานต่อวันลดลง และสามารถนำาสารสกัดไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบยาเตรียมต่าง ๆ  ต่อไป
สำาหรับจุดเด่นของสารสกัดตรีผลา สารสกัดตรีผลามีความชื้นต่ำา มีความคงตัวดี อายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 2 ปี และมีปริมาณสาระสำาคัญสูง สามารถนำาสารสกัดไปพัฒนา             
ต่อยอดเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร เครื่องสำาอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสบอร  รินทอง

ศ.สัมพันธ์  ฤทธิเดช
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ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำาปี 2560
 

 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและ

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ           

ปขมท. ประจำาปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย” ระหว่างวัน

ที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในบทบาทและเปา้หมายของมหาวิทยาลยัในการกำาหนดทศิทางทีส่อดคลอ้ง

กับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษเรื่อง           

“ปฏริปูอดุมศกึษาไทยกา้วไกลสูไ่ทยแลนด ์4.0”  การบรรยายพิเศษเรือ่ง “บุคลากร

อุดมศึกษากับไทยแลนด์ 4.0” โดย ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ

การบรรยายในหวัขอ้ตา่งๆ ทีน่า่สนใจ อาท ิ“กระตุน้ไอเดยีและสรา้งการเรยีนรูผ้า่น

ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย” โดย คุณกระทิง เรืองโรจน์พูลผล ผู้เชี่ยวชาญด้าน        

สตาร์อัพของประเทศไทย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ เป็นต้น 

คา่ลงทะเบยีน 2,700 บาท ผูไ้ดรั้บอนมุตัจิากตน้สงักัดใหเ้ขา้ร่วมการประชมุ มสีทิธเิบกิ

ค่าลงทะเบียนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ผูส้นใจ สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ี ่สำานกับรหิารทรพัยากรมนษุย ์จฬุาฯ 

โทร. 0-2218-0147, 0-2218-0163 

หรือสมัครได้ที่ www.council-uast.com/conference-list.phb
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พิธีมอบบ้าน

 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศกึษาธกิาร ลงพืน้ทีอ่ำาเภอนบพติำา  เพือ่เปน็ประธานมอบบา้น

โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัใินเขตพืน้ทีภ่าคใต ้12 

จังหวัด ในพื้นที่ตำาบลกรุงชิง อำาเภอนบพิตำา จำานวน 3 จุด โดย

มีผูบ้รหิารในสังกัด และผูบ้รหิารในพ้ืนท่ีหลายภาคสว่นท่ีให้ความ

ช่วยเหลือร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีมอบบ้านครั้งนี้

แสดงความยินดีแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชสุวรรณภูมิ จัดงานแสดงความยินดีแด่
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำาปีการศึกษา 2558 ให้แด่ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายวิชัย เตชะวัฒนานันท์ ปริญญา
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำา ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายคาวุธ หฤทัย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Mr.Soren Ole Birch-Rasmussen 
ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑติกติติมศกัดิ ์โดยมนีายธรยีทุธ หล่อเลศิรตัน ์อุปนายก
สภามหาวทิยาลยั ผศ.ไพศาล บรุนิทร์วฒันา อธกิารบด ีและวา่ทีร่อ้ยตรพีเิชยีร ลมิปห์วงั
อยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้
บรหิาร คณาจารยเ์จา้หนา้ที ่และแขกผูม้เีกยีรตเิขา้รว่มอยา่งพรอ้มเพรยีง ท่ี หอ้งประชมุ
หันตรา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา   

9  หน่วยงาน ผนึกกำาลังอบรมครูสะเต็ม
ศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล

 นายแพทยธ์รีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป ์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 
เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ “การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 
1  อาคาร สพฐ. 4  ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ทีมุ่ง่ขบัเคลือ่นสะเตม็ศกึษาสูส่ถานศึกษาให้ครอบคลมุทุกสงักดั ทกุเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัว่
ประเทศ โดยครูในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน. จะได้รับการอบรมผ่านสถานี
โทรทัศน์ 3 ช่อง ได้แก่ OBEC Channel, ETV และ DLTV ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ 
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

แข่งขันแอนิเมชั่น

 ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ร่วมถ่ายภาพกับ มร.ริกส์ เซียว กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไอคอม เทค จำากัด ในงานเปิดการแข่งขันแอนิเมชั่น 
ระดับเอเชีย Asiagraph Reallusion Award 2017 
โดยมี 20 มหาวทิยาลยัท่ัวประเทศเขา้รว่มสรา้งผลงานแอนิเมช่ัน
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 


